מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
כ"דאדר,תשע"ב
18מרץ,2012

נוהל מתן תמריצים להעסקת עובדים ישראלים חדשים
בחקלאות לשנת  ,2012ולמשך  3שנים


משרדהחקלאותופיתוחהכפר (להלן - המשרד /משרד החקלאות ופיתח הכפר ) מודיעעל
אפשרותלקבל , בכפוף לאישור התקציב לשנת ,2012 ובהתאם להוראת תכ "ם ,6.2 תמריצים
להעסקתעובדיםישראליםבחקלאות,בהתאםלנוהלשלהלן :

א.

מטרה ויעדים:
המטרההיאלהגדילאתמספרהעובדיםהישראליםהמועסקים בחקלאות.
ביום 12.5.09 התקבלההחלטתממשלהמס ' .147 במסגרתהחלטהזו , הוחלטלאמץאת
מסמךהעקרונותשנחתםביןהתאחדותחקלאיישראל , משרדהאוצרומשרדהחקלאות
ופיתוחהכפר , בנוגעלתכניתהרבשנתיתבתחוםעובדיםזריםועידודהעסקתעובדים
ישראליםבחקלאות(להלן-מסמך העקרונות).
במסמךהעקרונותנקבע , ביןהיתר , כיבמטרה  לעודדהעסקתעובדיםישראלים  בחקלאות,
תוךהפחתתמספרהעובדיםהזרים , החלמשנת ,2010 ולמשך 5 שנים, יינתנותמריצים
כספיים, בסךכוללשל 45 מליון ,₪ לקליטתםשל 1,500 עובדיםישראליםלעבודהקבועה
בחקלאות.

ב.

היקף תקציבי לשנת :2012
8.4מיליון.₪

ג.

גובה התמריץ:
התמריץביחסלכלעובדישראלייעמודעל 1,000 ₪ לחודשלמעסיק , עדלסךכוללשללא
יותרמ - 30,000 ₪ עלפני 3 שנים (30 חודשיזכאותלכלהיותר ), בכפוףלאמורבסעיףז 4
לנוהל.
דוגמאות:
העסקהלתקופהשל 4 חודשיםרצופיםב - 80% חלקיותמשרה בכלשנהבמשך 3 שנים
עוקבות,תזכהבתמריץבסך12,000.₪
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העסקהלתקופהשל 12 חודשיםב - 80% חלקיותמשרהבכלשנהבמשך 3 שניםרצופות ,
תזכהבתמריץבסך30,000₪(.)30*1,000
ד.

תוקף הנוהל:
תוקףהנוהלהחלמיוםהפרסום.
ניתן להגיש בקשות החל מ יום הפרסום ו עד ליום  ,31.12.12לכל המאוחר  .עם זאת  ,הועדה
לאישור מתן תמריצים רשאית לאשר מתן תמריץ בגין העסקת עובד ישראלי החל ממועד
שקדם ליום הפרסום  ,כל עוד מועד זה לא קדם ליום ( 1.1.12לא יינתנו תמריצים בגין
העסקה שהחלה קודם ליום  .)1.1.12במקרה זה ,הזכאות תוכר ממועד ההעסקה בפועל.
ביחסלבקשותהחלמשנת2013ואילך,יפורסםנוהלנפרד .

ה.

כללי:
 .1הנוהל יפורסם בעיתונות בשפההעבריתוהערבית , ובאתרהמשרד . בנוסף, הנוהליועב ר
להתאחדותחקלאיישראלו לשירותהתעסוקה.
 .2בקשותשתוגשנהבהתאםלנוהלהמפורטבהמשךתובאנהלדיון .
 .3המשרדאינומתחייבלאשראתכלהבקשותשתוגשנהבהתאם
תקציבובמועדיםעלפיאילוציהתקציב .

ו.

לנוהל, אלאבמגבלת

זכאים להגיש בקשות:
חקלאים המעונייניםלהעסיקעובדיםישראלים חדשים בחקלאות, בכפוףלעמיד ה בתנאי
הסףהמפורטיםבסעיףז'לנוהל.

ז.

תנאי סף מצטברים לקבלת תמריץ:
 .1תמריץיינתןאךורקבגיןהעסקהבגידול  המזכה בקבלתהיתרלהעסקתעובדיםזרים
כהגדרתובחוק
בחקלאות, בהתאםלקובץמקדמיההקצאהשאושרעלידיהממונה
עובדיםזרים,התשנ"א-.1991
במידה שגידולכלשהוהוסרמקובץמקדמיההקצאה , תוכרהזכאותעדלתוםהשנה
השלישית,ובלבדשהבקשהאושרהבמועדבוהגידולזיכהבקבלתהיתר .
 .2תמריץיינתןאךורק לחקלאישקיבלהיתרלהעסקתעובדיםזריםבחקלאותלשנת 2012
אולחקלאישהיהזכאילקבלתהיתרכאמור ,אךבחרלאלהגישבקשהלהעסקתעובדים
זריםבחקלאותאולאלממשהיתרשניתןלו .
 .3תמריץיינתן  אךורק לחקלאי שיעסיקאתהעובדהישראלי כשכירבהעסקהישירה
(בשונה,למשל,מהעסקהבאמצעותחברותכוחאדםאומתןשירותיםבקבלנות ).
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 .4תמריץיינתן  אךורק בגין העסקתהעובדהישראלי למשךתקופהשל 4 חודשים רצופים
לפחותבשנה,ובתנאישהעובדיועסקלפחותב-80%חלקיותמשרה.
 .5לא יינתןתמריץ  בגיןהעסקתבןמשפחהוכןבגיןהעסקתחברקיבוץאו

חבר מושב

שיתופיבקיבוץאובמושבהשיתופיבוהואחבר ,לפיהעניין .לענייןזה ,"בן משפחה"-בן
זוג,הורה,ילד,נכד,אח,דוד,בןדודאובניזוגםשלאלה .
 .6לא יינתןתמריץ  במידה שהעובד הועסק כשכיר בחקלאות בחצישנהשקדמהליוםהגשת
הבקשה.
 .7תמריץיינתןלכלהיותרבגיןהעסקת 5מועסקיםאצלאותומעסיק ,בכפוףלעמידהבנוהל
זה. במקריםבהם הועסקו עלידי המעסיקלמעלהמ - 25 עובדיםישראלים  לחודשבשנת
2011 (בממוצעחודשי ), הועדהלאישורמתןתמריציםרשאיתלאשרמתןתמריציםבגין
העסקתעובדיםבמס ' העולהעל 5 ולאיותרממספרהשווהל - 20% ממספרהעובדים
הישראלים שהועסקו במשקו, כאמור. בנוסף, ובכפוףלאישורתקציבי , הועדהרשאית
לאשרמתןתמריציםבגיןהעסקתעובדיםבמס 'העולהעלהאמורלע יל.
ח.

נוהל עבודה:
 .1חקלאי המעוניין בקבלתתמריץ , יגישבקשהלענייןזה  למחוזהמשרדבוהגישבקשה
להעסקתעובדיםזרים  (ואםלאהגישבקשהלהעסקתעובדיםזרים , למחוזבוהיהעליו
להגישבקשהכאמור ), עלגביטופסמס ' .1 אתהטופסישלמלאבשלמותו , בכתבברור
וקריא(בעטבלבד)ולצרףאליואתהטפסים2-4
.2

ככל שהחקלאי עומדבתנאיהסףהמפורטיםבסעיףז

' לעיל, המחוזיפעללקליטת

הבקשהבמערכתהמחשבויעבירהלוועדהלאישורמתןתמריציםבמשרד
המלצה.

, בצרוף

 .3הגשת הטופסכאמור  לעיל מהווהתנאילקליטתהבקש ות במחוז .בכל מקרה  ,מוטלת
האחריות על החקלאי לוודא כי הבקשה נקלטה .
ט.

וועדת תמיכות לאישור מתן תמריצים (להלן-הועדה):
 .1הרכבהועדה:
א .נציגהרשותלתכנון ,יו"ר.
ב.

נציגהלשכההמשפטית.

ג.

נציגחשבהמשרד.

ד.

מנהלהמחוזהרלוונטיאומימטעמו .
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 .2הועדה תדון בבקשותשיונחועלשולחנ ה ותמליץ אם לאשרן אולדחות ן בהתאםלכללים
הקבועיםבנוהלזה .
 .3בהתאםלהחלטתהועדהיוכןכתבהתחייבותשלהמשרדכלפי

החקלאי, חתוםבידי

מורשיהחתימהבמשרדהחקלאותופיתוחהכפר .
 .4ויודגש, ככל שהחקלאי עומדבתנאיהסף זכאותו בפועלתקבע עלבסיס כל הקודם זוכה .
במידתהצורך,המשרדיהיהרשאילערוךהגרלהביןהמעסיקיםשיעמדובתנאיהסף.
 .5התמריץיעמודלרשותהחקלאימאתהמשרדבהתאםלכתבההתחייבות .
י.

שונות:
 .1המשרדשומרלעצמו את הזכותלבדוקעמידהבתנאיהסףלקבלתהתמריציםמעתלעת ,
ביןבמישריןוביןבעקיפין ,ובכללזהלדרושכלמסמךנוסףעלאלוהמפורטים בנוהל.
 .2במקרה בו יתגלה כי שולם תמריץ על בסיס דיווח כוזב  -מקבל התמריץ יידרש להשיב
את מלוא הכספים ששולמו לו בתוספת הצמדה וריבית פיגורים של החשב הכללי
בנוסף ,המשרד ישקול לנקוט נגדו בהליכים משפטיים.
 .3איןבנוהלזהכדיליצורכלמחויבותמצדהמשרדלהמשךמתן
משךהתקופהבהיינתןהתמריץ .
 .4המשרד לא י ישא בכל אחריות לנזק שנגרם

.

תמריציםאולקביעת

לחקלאי ו/או למועסק כפועל יוצא

מההתקשרותביניהםלצורכיהעסקהבחקלאותבהתאםלנוהל . לענייןסעיףזה - "נזק"
פירושוכלנזק , ביןבמישריןוביןבעקיפין . המעסיקוהמועסקבלבדנושאיםבאח ריות
לגביההתקשרותביניהםוכןלכלנזקהעשוילהיגרםלמימהםכתוצאהמהתקשרותזו .
יא.

שלבי ותנאי התשלום:
 .1תשלום התמריץ יבוצע לאחר תוםכל תקופת העסקה בגיןאותה תקופה, ובהתאםלכתב
ההתחייבותהאמורבסעיףט 3 לנוהל. "תקופת העסקה" - תקופהשאינה פוחתת מ- 4
חודשיםרצופיםוהמחושבתמיוםתחילתעבודתושלהמועסקבפועל .
 .2מבלילגרועמהאמורבנוהלזה , התשלוםבפועלמותנהבהמצאת  עותקשלתלושישכר
לתקופהבגינהמבוקשהתמריץ ,למחוזבוהוגשההבקשה ,והגשתטופסמס'.5
 .3המחוזיוודאכיהמסמכיםהאמוריםבפסקה

2 לעילהוגשוכנדרש , ויעבירם ליו"ר

הוועדה,בליוויטופסמס'.6
 .4תשלוםהתמריץיתבצערקלאחרקבלתהחלטת

 נציגהרשותלתכנוןהמשמש  כיו"ר

הועדה.
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 .5התמריץיועבררקבתנאישהחקלאיעמדבכלהוראותהנוהל .
 .6התשלומיםיעשואךורקעלידיזיכויחשבוןהבנקשל החקלאי,ועלשמו.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות אל:

מחוז צפון

מועצה אזורית גליל עליון

טל' מס'04-6816100 :

מחוז עמקים

ליד מועצה אזורית

טל' מס'04-6489105/119 :

מחוז המרכז

חדרה ,דוד שמעוני 35

טל' מס'04-6303411 :

מחוז שפלה

קריה חקלאית בית דגן

טל' מס'03-9681441 :

מחוז הנגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

טל' מס'08-9920999 :

הרשות לתכנון ,אל הגב' אינה שמרלין ,במייל ן  innas@moag.gov.ilאו בטל' מס'03-9485429 :
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טופס מס' 1
בקשה לקבלת תמריץ בגין העסקת עובדים ישראלים חדשים לשנת 2012
שםפרטי

שםמשפחה

מס'זהות


כתובתמגורים

מס'טלפוןקווי

מס'טלפוןנייד 


פרטיחשבוןבנק:ישלמלאבטופסהמצורף (בעלהחשבוןחייבלהיותמגישהבקשה )
תצהיר
אני הח"מ*, __________ , מבקש לקבלתמריץבהתאם  לנוהלשפורסםעלידי משרדהחקלאות
ופיתוחהכפר  בדברמתןתמריציםלהעסקתעובדיםישראליםבעבודהקבועהבחקלאותלשנת
,2012מיום__________(להלן-הנוהל).
לשםכך,אנימאשר,מצהירומתחייבבזהכדלקמן:
 .1אנימאשרכיקראתיוהבנתיאתכלהאמור בנוהל.
 .2אנימצהיר,כיאניעומדבתנאיהסףהקבועיםלצורך קבלתהתמריץ.
 .3אני מצהיר, כי ניתןליהיתרלהעסקת __________ עובדיםזריםבחקלאותלשנת /2012
בחרתילאלהגישבקשהלהעסקתעובדיםזריםבחקלאות / בחרתי לאלממשהיתרשניתןלי 
(מחקאתהמיותר)**.
 .4אני מתחייב, כיהמועסקבגינויינתןליתמריץבהתאםלהודעתהמשרד , ככלשיינתן , יועסק
היתרלהעסקתעובדיםזרים
אךורקבעבודהבגידולהמזכהבקבלת
בחקלאות***________________________________________________________:
 .5אנימתחייב,כיהמועסקיועסקעלידיישירות ,כשכיר.
 .6אנימתחייבלהודיעלמשרדהחקלאותופיתוחהכפרבמידהואפסיקלהעסיקאתהעובד
בתוךשבועייםממועדהפסקתההעסקה .

* במידה והמבקש הוא תאגיד  ,רשאי לחתום רק מי שהנו מורשה חתימה של התאגיד לעניין זה ,
בצרוף אישור לכך.
** מעסיק שלא ניתן לו היתר להעסקת עובדים זרים בחקלאות  ,יצרף מפרט גידולים או חוברת
'מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת  ,'2012לפי העניין ,בצרוף אישור
המחוז.
*** פרט סוג גידול
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תעמידתיבתנאיהסףלקבלת
 .7אנימאשרלמשרדהחקלאותופיתוחהכפרלבדוקא
התמריציםמעתלעת,ביןבמישריןוביןבעקיפין ,לרבותבאמצעותביקוריםבמשקי.
 .8ידועליכיאיןבאמור בהודעתהמשרד  כדיליצורכלמחויבותמצדהממשלהלהמשךמתן
תמריציםאולקביעתמשךהתקופהבהיינתןהתמריץ .

__________ 

__________ 

תאריך

חתימה
אישור עו"ד


הננימאשר /תבזהכיביום _______________ הופיע/הבפניעורךדין _______________
במשרדיברחוב _______________ טלפון _______________ מר/גב'_______________
שזיהה/זיהתהעצמו /עצמהעלידית "זמס '_______________ (המוכר/תליבאופןאישי ),
ולאחר שהזהרתיו/יהכיעליו /עליהלהצהיראתהאמתוכייהיה /תהיהצפוי /הלעונשיםהקבועים
בחוקאםלאיעשה/תעשהכן,אישר/האתנכונותההצהרהוחתם /העליהבפני.








_______________ 

_______________ 

תאריך

חתימה
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
טופס מס' 2
פרטי מועסק

פרטיהמועסק(ישלצרףצילוםת"ז):

שםושםמשפחה:_____________________________________________________ 
מס'ת.ז:________________________________________________________ 
כתובת:____________________________________________________________ 
מס'טלפון:_________________________________________________________ 
הצהרה
אני,הח"מ, _____________,מאשר,מצהירומתחייבבזהכדלקמן :
 .1אני מצהיר ,כי לא הועסקתי כעובד שכיר בחקלאות בחצי שנה שקדמה להגשת הבקשה .
.2

אני מאשר למשרד החקלאות לבדוק את האמור בסעיפים  1ישירות מול ביטוח הלאומי .
__________ 
תאריך

__________ 
חתימה
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
טופס מס' 3
פרטי חשבון בנק של המעסיק
 
תאריך...........................
פרטי המבקש:
................................................
שםהמעסיק/המועסק

...................................................
מס'עוסקמורשה/חברה/עמותה/אגודה/ת"ז

מועסק 

כתובת:

................... ................. .............. ...........................
..............................
ישובמיקודטלפוןפקס 
רחוב

אנימבקשבזאתשהכספיםהמגיעיםל ייועברולחשבוני:

בבנק.........................................
סניף.........................................
כתובת.........................................
מס'סניף.........................................
מס'חשבון.........................................

אנימתחייבלדווחעלכלשינוישלהפרטים .
אישור מורשי חתימה:

................... ............................ ..................................
.....................
שםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימה 
תאריך
................... ............................ ..................................
.....................
תאריך שםושםמשפחהמס'תעודתזהותחתימה 
................... ............................ ..................................
.....................
תאריךשםושםמשפחהמס 'תעודתזהותחתימה 
...............................................
חותמתהמוסד/חברה
אישור הבנק:

הרינומאשריםכיעפ"ירישומינו,החתומיםמעלהבעליזכותחתימהבחשבון 
מס'.......................בסניפנוורשאיםע"פמסמכינולחייב אתהחשבוןהנ"לבחתימתם .

חתימתםנכונהומאושרתעלידינו .

תאריך.............................חתימהוחותמת .....................................

נא לצרף (עבור המעסיק בלבד):
 .1אישורעלניהולספרים .
 .2אישורעלניכוימסבמקור .
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון

תאריך _____________

טופס מס' 4
אישור רו"ח ביחס להצהרת החקלאי
לעניין מספר העובדים הישראלים שהועסקו במשקו בשנת 2011

)1

שםהחקלאי(היחידאוהישותהמשפטיתבהמבוצעתהפעילות ):_________ 

)2

סוגההתאגדותהמשפטיתשלהחקלאי :(יחיד,חברה,אגש"ח,אחר__________ )

)3

מסמזההשלההתאגדותהמשפטית (ת.ז/ח.פ:).__________

)4

מספרהעובדיםהישראליםשהועסקועלידיהחקלאי בממוצעחודשילשנת 2011 (בהתאם
למסמכיםשהוגשולרשויותהמס ):_____________ .
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 


______________________________ 
שםהחקלאי–ושםהמוסמךלחתוםבשמו
(לדוגמאאגש"חישראלבע"מ-ישראלישראלימנכ"ל)
__________________ 
חותמתרו"חלצורךזיהוי
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
טופס מס' 5
בחינת זכאות לתשלום

למילוי על ידי המעסיק(לכלמועסקבנפרד)
שםהמעסיק:______________________________________ 
מס'זיהוי:________________________________________ 
שםהמועסק:______________________________________ 
ת"ז:____________________________________________ 
מועדתחילתהעסקה :________________________________ 
תקופתהעסקהבגינהמבוקשהתמריץ (מיוםועדיום ):_________ 
מועדסיוםהעסקה:_________________________________ 

למילוי על ידי המחוז אישור ב)V( -
.1

העסקהלמשךתקופהשללפחות4חודשיםרצופיםבלפחות80%
חלקיותמשרהמיום__________ ועדיום__________

□

.2

תלושימשכורתשלמועסקיםעבורכלהתקופהשנדרשהתשלום .

□

חתימה
המלצת המחוז (לרבותביחסלתקופתההעסקהבגינהמבוקשהתמריץ )

_________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________ 
תאריך

__________ 
שםהממליץוחתימה

(...........................................................................................למילוי ע"י יו"ר הועדה)
אישור על העברת התמריץ לאחר בדיקת העסקה של חקלאי על פי הנוהל .
_____________________
תאריך אישור

_____________ _________
רשות תכנון וחתימה
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
טופס מס' 6
מפרט תנאי הסף לאישור זכאות לקבלת תמריצים בגין העסקת עובדים ישראלים חדשים
בחקלאות לשנת 2012
(על המחוז לוודא עמידה בכל הדרישות לפני העברת הבקשה לועדת התמיכות )
אישור ב)V( -

למילוי על ידי המחוז
טופס מס'  – 1מעסיק( ________________________:שם המעסיק)
.1

טופסמס'1מלא,לרבותחתימותכלהגורמיםהרלוונטיים

□

.3

טופספרטיחשבוןבנקחתוםבחתימתכלהגורמיםהרלוונטיים
( 2עותקים)

□

.4

אישורניהולספרים ( 2עותקים)

□

.5

אישורניכוימסבמקור ( 2עותקים)

□

.6

ביחס למעסיק שאין לו היתר להעסקת עובדים זרים  -אישור
בדבר זכאות לשנת 2012

□

טופס מס'  - 2מועסק
.7

טופסמס'2מלא,לרבותחתימתהמבקש

□

.8

צילוםת"ז

□

.9

ביחסלחיילמשוחרר ,צילוםתעודתשחרור

□

.10

תלוששכראחרוןבגיןעבודהקודמת 

□

טופס מס' 3
11

פרטיחשבוןבנקשלהמעסיק (שני עותקים)

□

טופס מס' 4
12

אישוררו"ח

□

המלצת המחוז
הבקשההוגשהבמלואהביום__________ולהלןהמלצתי :_________________
__________ 

__________ 

תאריך

שםהממליץוחתימה
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הרשות לתכנון
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